
 

Arte e Justiça - X 

André Carrilho e Luís Afonso – o cartoon e a BD 

 

Nada melhor do que utilizar o sarcasmo, o humor e a ironia, de preferência muitas e 

bastas vezes, para “despertar” a atenção para os reais e atuais problemas candentes 

da sociedade. O humor, mais ou menos negro, seja qual for o seu objeto, não se 

explica apenas pela capacidade individual de criação e pela capacidade de nos colocar 

em causa.  

O verdadeiro fundamento é o da discussão, em linguagem própria, dos valores que a 

sociedade compartilha, ou não, entre si.  

O humorista não surge como um indivíduo isolado, mas como um ser social, que nos 

interpela e nos faz rir e pensar. De facto, a linguagem não é axiologicamente neutra: 

todo o discurso tem raízes na sociedade e tenta alterá-la. O sarcasmo, a piada, o riso, a 

capacidade de se ser cáustico, têm uma razão superior que origina o seu surgimento e, 

neste caso, os seus “alicerces” são artísticos, culturais, sociais, políticos e ideológicos.  

Quem fala, quem escreve, quem desenha, quem caricatura, está consciente do que 

pronuncia, do que gera; espera um efeito determinado: provocar o riso ou até o 

choque. Quem ri também o faz inconsciente ou conscientemente, reflete e age em 

conformidade, e ao fazê-lo reforça a mensagem. Neste sentido, nem fala nem riso são 

naturais. O fundamento é social e humano. Artificial e forçado. Deste modo, há que 

recorrer muitas vezes ao poder de criação e de imaginação do artista, e nestes casos 

especificamente à banda desenhada ou ao cartoon para o fazer e o desfazer.  

O humor pode construir ou fazer ruir, reforçar e destruir, ou não, os estereótipos já 

existentes. O que a graça e a desgraça em traço livre procuram é reconhecimento, riso, 

adesão, aplauso por parte do seu público, ou reacção, crítica, rejeição, mesmo.  

O humorista surge como alguém que não é responsável pelas mazelas da sociedade, 

que as constata, retrata, distorce, menoriza ou hipervaloriza, mas que o expressa com 

um traço de forte ironia e de fraca seriedade.  



Banda desenhada, “histórias aos quadradinhos”, “revistinha”, “historieta”, “BD”, 

“cartoon” são formas de arte que conjugam texto e imagens com o objetivo de narrar 

histórias dos mais variados géneros e estilos.  

Em geral, são publicadas no formato de cartaz, de revista, livro ou tira, em jornais e 

revistas. Também é conhecida por arte sequencial e narrativa figurada.  Arte 

sequencial porquê? Porque a dinâmica imprime velocidade e a sucessão de imagens 

não é inócua. 

Bem, na verdade é isso que define o que é uma banda desenhada: no fundo, um 

continuum de fotos, imagens e palavras a narrar uma história ou a dramatizar uma 

ideia.  

A banda desenhada ou os cartoons que são aqui objeto de análise têm o objetivo de, 

com o referido cunho humorístico, se dirigirem à denúncia de calamidades sociais do 

país e do resto do mundo, surgindo como seus autores André Carrilho e Luís Afonso.  

 

André Carrilho é um designer, ilustrador, cartunista, animador e caricaturista, nascido 

em Lisboa, Portugal. Já conseguiu conquistar diversos prémios nacionais e 

internacionais e tem mostrado o seu trabalho em exposições em variados países, 

sendo mesmo, em 2002, premiado com o Gold Award para Portfólio do Ilustrador pela 

“Society for News Design” (EUA), um dos mais prestigiados prémios de ilustração do 

mundo. Os os seus cartoons as suas representações versam sore os mais diversos 

assuntos. Tal como o artista já afirmou “houve muita matéria para opinar e refletir, 

quer a nível nacional quer a nível internacional”, in Diário de Noticias, 2015, traduzindo 

os cartoons as pessoalíssimas opiniões do autor sobre temas candentes da atualidade. 

Da austeridade e do descontentamento, às alterações políticas, por cá como lá fora 



(com destaque para a Grécia), do terrorismo à guerra, da fome à doença, em todos os 

campos, André Carrilho encontrou um assunto de política mundial ou local ou mesmo 

de justiça social para comentar, uma vez que as obras deste autor são quase sempre 

sobre temáticas muito atuais e se dirigem então a críticas dos vícios da sociedade 

contemporânea. André Carrilho é apenas um, entre numerosos artistas, dos que 

usaram este meio para que os leitores mais fácil e imediatamente percebessem a sua 

mensagem, para transmitir numa “imagem que vale mais de mil palavras” o seu 

pensamento, os seus valores, a sua crítica, sobre o que considera que sejam as 

variadíssimas injustiças e patologias sociais no mundo. Tudo isto porque, tal como dizia 

Sigmund Freud “a brincar se pode dizer de tudo, até mesmo a verdade”. 

Entre muitos outros artistas, escolhemos também Luís Afonso. Nasceu em Aljustrel, 

em 1965, é português e reside em Serpa. Aí fundou a livraria “Vemos, Ouvimos e 

Lemos”. Licenciado em Geografia, colabora com publicações como “A Bola”, onde 

publica diariamente “Barba e Cabelo”, com o “Jornal Público”, para o qual produz a tira 

diária “Bartoon”, com a revista “Sábado” ou o “Jornal de Negócios”. Recebeu alguns 

prémios como o “Prémio Amadora Cartoon 2011”. Em 2014, foi exibida na RTP a série 

de animação “A mosca”, cujo argumento e desenho é de Luís Afonso. De entre as 

várias obras que publicou destaca-se: “ Barba e Cabelo”, tal como já se referiu, 

“Seleção”, “Futebol por linhas tortas”, “Sociedade recreativa”, entre outras. Contudo, 

ao contrário de André Carrilho, diz ter uma maior preferência por escrever do que 

desenhar. Utiliza o desenho mais como um apoio para os textos. As assumidas faltas 

de formação específica na área do desenho levam-no a rever-se mais como um 

argumentista do que como um desenhador. Não só foi professor de Geografia como 

trabalhou como geógrafo em autarquias. Embora gostasse de dar aulas acabou por se 

dedicar apenas aos cartoons e aos seus filhos. Luís Afonso reconhece que, hoje, é fácil 

estar a par das notícias da atualidade, mas nos anos 90 era para si quase impossível 

fazer o que se faz agora. Tentava gravar tudo o que ouvia em cassetes para fazer 

citações, mas era muito moroso.  

Consegue-se então perceber que estes dois autores pretendem, de modo irónico, 

cáustico e divertido criticar os principais aspetos da nossa sociedade com os quais não 

concordam e pensam que têm de ser alterados. É uma forma de ativismo cívico. 



Contudo, enquanto André Carrilho o faz com um “frame”, de modo mais “estático”, 

ou, melhor, fotográfico, apenas através de uma imagem/de um cartoon, Luís Afonso 

fá-lo com uma sucessão de “frames”, de modo mais “dinâmico” ou cinéfilo, ou seja, 

tem a “necessidade” de o fazer de modo mais extenso, como que construindo uma 

história, em capítulos breves, acompanhando imagens de um texto simples.  

Diversos exemplos de cartoons de André Carrilho demonstram temas de injustiça e as 

suas pessoais opiniões. Começando, desde logo, por um tema tão atual como o 

“Brexit”, perante o qual se nos mostra um assunto central através de um simples 

cartoon.  

Quando da elaboração deste cartoon, o povo britânico estaria prestes a decidir, 

através do voto, se ficaria ou não na União Europeia. Foi bem demonstrativo de que a 

opinião de André Carrilho era a de que não importava o que aconteceria nessa 

votação, na medida em que a União Europeia está cada vez mais longe dos seus ideais 

comuns de fraternidade, unidade e solidariedade, devido, em grande parte às políticas 

de Bruxelas e à incapacidade dos dirigentes. Através do presente cartoon mostra o 

tempo a passar e o símbolo da união a ser literalmente derretido, em grande parte 

devido às políticas desastrosas dos burocratas em Bruxelas que já não sentem a 

Europa e não compreendem minimamente o lema unidade na diversidade. O tempo 

esvai-se e a União começa a desaparecer, a desfalecer, a desfazer-se ou a liquefazer-

se.  



 

                           Publicado no Diário de Notícias, em 21 de Fevereiro de 2016 

Outro exemplo atual visa que as pessoas reflitam sobre o que, na sua opinião, está a 

ser posto em causa: a liberdade de expressão dos jornalistas, a liberdade de imprensa, 

e também a liberdade de informação, em que dois jornalistas são feridos pela polícia 

durante as manifestações em Portugal.  

 

Publicado no Diário de Notícias, 25 de Março de 2012 

 

No mesmo sentido temos infra uma outra obra “self-censorship”. No rescaldo do 

ataque de Charlie Hebdo, parecia que se pedia aos cartunistas para não terem medo 



de fazer o “seu trabalho”, de criarem as suas obras, de afrontarem o medo e a 

injustiça. De lutarem mesmo, com as armas da paz, contra a violência. É nesta senda 

que nos aparece esta obra. Como se pode atentar nestes casos, tudo temas atuais e 

mediáticos que pretendem criticar o modo de ser/de estar da sociedade, do governo, e 

as injustiças.  

 

 

Publicada no Diário de Noticias, em 18 de Janeiro de 2015 

Diversos exemplos mais se podem apresentar como demonstrando causas a prosseguir 

e o necessário combate à injustiça social. O presente cartoon está totalmente 

enquadrado na atualidade, numa altura em que, como parte das consecutivas medidas 

de cortes no orçamento e de austeridade, o governo português reduziu o número de 

professores nas escolas públicas, assunto tão debatido atualmente, e agora 

recentemente também na vertente de guerra aberta aos colégios privados. Entre estes 

funcionários públicos, o desemprego aumentou em 26.4%, isto em dados do ano de 

2013. 

 



Publicada no Diário de Notícias, em 15 de Setembro de 2013 

 

Um outro cartoon de André Carrilho pode ser apresentado no âmbito da situação atual 

do país: prende-se com um momento em que o governo anunciou mais cortes nos 

gastos públicos, incluindo nas pensões, salários e subsídios dos funcionários do Estado.  

 
 

 

Publicada no Público, em 13 de Outubro de 2013 

 

Ainda nesta temática de “austeridade e cortes salariais” que se vivem no nosso país 

cumpre destacar uma tira de banda desenhada de Luís Afonso. Através desta tira de 

banda desenhada pretende-se demonstrar o quão o autor pensa ser ridículo, que se 

queira estimular a economia tendo em conta que estamos perante uma fase 

consecutiva mais até que de cortes salariais de escalada do próprio flagelo do 

desemprego.  

 



Luís Afonso, in Jornal Público 

 

No mesmo âmbito, da crise social, económica e financeira, há ainda outra interessante 

tira de banda desenhada de Luís Afonso:  
 

 

Luís Afonso, in Jornal Público 

 

Apresenta ainda uma outra tira em que demonstra a espera “incessante” e quase 

“desesperada” de todos pelo fim da crise, que parece estar bem longe, mas que todos 

querem que seja “declarada”… mas em declaração com algum “laivo de verdade”.  

 

Luís Afonso, in Jornal Público 

 

Luís Afonso, de entre as várias temáticas que aborda nas suas obras, apresenta-nos 

igualmente a temática da corrupção, flagelo nacional e causa de atraso endémico. 

Procedeu à elaboração de uma tira, demonstrando a sua opinião de que o país está 

“invadido”, verdadeiramente “perpassado”, e quase “destruído”, por este mal.  

 

 



Luís Afonso, in Jornal Público 

 

Elaborou ainda André Carrilho um “famoso” cartoon no âmbito do caso dito dos 

“vistos gold” que andou nas bocas do mundo e nos escaparates.  

Na sequência de um alegado escândalo de corrupção que pretendeu envolver a 

emissão de vistos “gold”, foram acusados altos funcionários e dirigentes do Governo.  

Necessitando de liquidez, e de dinamização da sua economia interna, Portugal 

inaugurou o regime dos “vistos gold” em 2012, permitindo a emissão de vistos de 

residência a estrangeiros que pretenderiam comprar imóveis no valor de 500.000€ ou 

mais, ou fazer investimentos financeiros superiores a 1.000.000€, até porque na 

matéria de incentivo à criação de emprego a medida não vingou minimamente! 

Como é habitual, em abstrato, a medida é, ou pode ser, boa, mas sempre ocorrem 

abusos e o que não foi feito foi a destrinça entre as eventuais ilegalidades cometidas a 

coberto do regime e o regime em si mesmo considerado, pagando os justos pelos 

pecadores. Isto para além de se tentar sempre confundir a política com a corrupção e 

de tentar passar uma imagem generalizada de compadrio. 

Hoje a percepção da realidade supera, altera e manipula ou subverte a própria 

realidade. Esperemos, pois, as cenas dos próximos capítulos… Mas antes vejamos 

como as tintas, as curvas, as linhas, os traços e a visão do artista abordaram a 

realidade mediática. A realidade mediática alimenta-se também da arte. E arte não 

prescinde dos media. Televisão e jornais fazem a realidade. Mas não são a realidade. 

Aqui fica, pois, na ficção, a dança do varão! 

 



 

Publicada no Diário de Notícias, em 23 de Novembro de 2014 

 

Com a sua obra sobre o abismo entre a forma como os casos registados de ébola, são 

tratados pela comunicação social em África e no Ocidente, André Carrilho pretende 

chamar a atenção para este tratamento diferenciado, uma vez que pensa que a 

atenção que se dá às epidemias nos media ocidentais não tem a ver com uma medida 

universal de sofrimento humano, mas com a maior ou menor possibilidade de nos 

atingirem.  

Os meios de comunicação social tendem a passar, com alguma indiferença, para a 

sobre-exposição e pânico, sem nunca deixarem de tratar o assunto numa perspetiva 

que opõe Africanos a Europeus, essencialmente. O afloramento do drama do racismo e 

a presença da xenofobia, também nos media, ficam também aqui devidamente 

sublinhados de forma subtil mas ao mesmo tempo triste e virulenta. 

 
 



Como outro exemplo apresenta-se um cartoon relacionado com as eleições 

presidenciais, as últimas que aconteceram no nosso país.  

 

 

Através deste cartoon, André Carilho pretende caricaturar a excessiva importância do 

meio de comunicação social, a televisão, que, agora, constrói e desconstrói candidatos.  

Para ele, quem ganhou as eleições presidenciais não foi nenhum dos verdadeiros três 

candidatos, pois estes são apenas produtos da comunicação social, ocupando a 

televisão um lugar central, sendo a importante ferramenta da construção ideológica da 

realidade que molda ou circunscreve o pensamento. Uma situação antiga, que se 

iniciou nos anos 60, mas ainda hoje atual, mais agressiva e a tornar-se um perigo 

crescente.  

Situação esta em que o papel do Estado se começa a alterar de modo substancial 

passando de um Estado social, interventivo e garante do bem-estar para o 

tendencialmente Estado mínimo neoliberal, dominado pelas leis do mercado e pelo 

paradigma da iniciativa privada, o que paradoxalmente é desmentido quando a 

situação de crise permanente e senil em que o capitalismo vive, conhece um 

agravamento e uma nova necessidade de intervenção. E quando são os atores 

económicos a escolher e a promover os atores políticos. E estes a tentarem subjugar 

ou vender-se… Vale tudo! 

Mas a verdade é que quase sempre o que muda é só o discurso de intervenção. 

Porque o que se quer… independentemente dos ideais afirmados.., é sempre a tomada 



do poder, ou seja, o acesso aos poderes, e aos recursos, independentemente dos 

ismos. 

 

 
 

Foi em Maio de 1968 que o aparente ímpeto revolucionário teve o seu momento 

crucial, com uma situação pré e pós revolucionária que incorporava as tendências 

positivas e negativas do desenvolvimento; mas foi uma espécie de revolução sem 

revolucionários.  

Gerou-se depois uma situação complexa em que, ultrapassado o fim da guerra e o 

fervilhar dos anos sessenta, o Estado Nação foi transferindo cada vez mais alguns dos 

seus poderes fundamentais, como o de declarar a guerra ou o de cunhar a moeda, ou 

mesmo perdendo os seus poderes fundamentais, desde logo a capacidade de 

comandar minimamente as esferas económicas, monetárias, políticas e culturais.  

Alargou-se a superfície global, estreitou-se a linha cultural, vai-se dissolvendo o 

confinamento do território, o exercício pleno de soberania, a língua e a própria 

identidade cultural. Hoje, situações que dantes eram consideradas de “terceiro 

mundo”, existem não só lá, como no “primeiro mundo”, e vice-versa. Estamos perante 

o fenómeno da globalização. Globaliza-se o desperdício e a fatura da crise. 



Surgem instrumentos de caráter supranacional de regulação de desenvolvimento 

mundial. Mas a regulação anda descomandada, sem rumo ou, pior, perdida.  

Surge também como muito importante a comunicação e a desinformação que prepara 

e justifica as ações políticas, económicas, culturais e militares através dos meios 

tradicionais como a rádio, televisão, jornais. A mentira e as meias verdades grassam… 

A crítica que se pretende transmitir é a de que as sociedades são contaminadas pela 

informação que modifica ou esconde a verdadeira realidade, que molda as opiniões e 

que pretende transmitir a ideia de um sistema que atende às diferenças, e não só às 

materialidades, mas no fundo o que constrói é um novo sistema totalitário.  

As sociedades contemporâneas estão contaminadas pelo desperdício, pela 

brutalidade, pela vertigem, pela manipulação e pela distorção da informação que 

modifica, abastardando, a realidade e molda, enganando, as opiniões.  

Mede-se a democracia pela diversidade dos produtos que se alinham nas prateleiras 

das montras pouco reais e muito fictícias, bem como pelo crescimento exponencial dos 

consumos excessivos e da devastação dos recursos. 

 

Confluem essas imaterialidades de opinião e essas materialidades de mera deceção 

para criar a aparência de que se privilegia a diferença ou promove a igualdade e, até 

pelo excesso de oferta, que se incentivam programas e pensamentos independentes 

quando de facto se constrói é um sistema influenciado por opiniões dominantes, pelo 

politicamente correto, e só se pretende que estas é que vinculem e espartilhem o 

público-alvo, para este não pensar de outro modo. E não agir livremente. É pena!  
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